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Jesse - funnen i himlen

– ny bok av Chris Pringle
Jesse är Chris Pringles historia, om hur hon förlorade ett av sina barn vid ett missfall och det efterföljande sorgearbetet.Men
även hur Gud visade henne att Jesse vilade i Hans famn och väntade på den dagen de skulle återförenas - i Himlen.
En bok full av hopp och uppmuntran för alla som har upplevt förlusten av en nära anhörig.
Rikt illustrerad bok i mjukpärm
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na vackra,
”Jag grät av glädje första gången jag öppnade den
uppriktiga, innerliga bok...”
- Darlene Zschech
stralien
Lovsångspastor, Hillsong Church, Sydney, Au
it stängt i
”Tack för att du öppnade dörren till ett rum som var
många år...
för små att
...ingen talar om de små själar som förlorats, allt
krama och alltför små att säga farväl till.
De är bara en stilla viskning inom oss.”
kunde jag inte hålla tillbaka
”Som en kvinna som har förlorat två små bebisar
s av din bok, vill jag av hjärtat
tårarna. Tillsammans med alla kvinnor som berört
sådan uppriktighet. Den berörde
tacka dig för att du berättade din berättelse med
mig på djupet.”
- Ms Yeow - Sun Ho
City Harvest Community Services, Singapore
Artist, TV-presentatör, skådespelare

Om författaren:
Christine Pringle leder tillsammans med sin man Phil
Christian City Church Oxford Falls i Sydney, och de grundade
1980 CCC-rörelsen.
Som predikant, pastor och ledare kombinerar Chris vishet,
insikt, humor och förmågan att våga beträda platser och gå
vägar som ingen annan vågar.
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